KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Temat szkolenia:

Data szkolenia:

Rodzaj szkolenia:

stacjonarne

on-line

Imię i nazwisko uczestnika:
Adres e-mail uczestnika (wymagany przy szkoleniach on-line):

Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
fax:

Telefon:
e-mail:

Zamawiający zapewnia, że uczestnicy szkolenia będę będą stosować do zaleceń osób prowadzących szkolenie.

………………………......

…………………….

podpis osoby uprawnionej

data

………………………......
pieczątka firmowa

Ewentualna rezygnacja lub zmiana uczestnika/ów szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej
najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem szkolenia. Niedotrzymanie wskazanego terminu
wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie
zwalnia z obowiązku dokonania wpłaty.

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto:
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków
Bank Pekao S.A. nr konta 62 1240 4722 1111 0000 4849 5264
z dopiskiem : „Temat szkolenia - Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa firmy”
Informujemy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419
z dnia 27.11.2020) usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze dla uczestników szkolenia, osób kontaktowych oraz reprezentantów Zamawiającego została
zamieszczona na kolejnej stronie Karty zgłoszenia. Prosimy o zapoznanie się uczestników szkolenia z jej treścią.
P-06/PR-01/FR-04, wyd. 2N1 z 24.02.2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dla
uczestników szkolenia, osób kontaktowych oraz reprezentantów Zamawiającego
ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia, osób kontaktowych oraz reprezentantów
Zamawiającego jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie,
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:office@inig.pl.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
poprzez email daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, gdy
uczestnik jest równocześnie zamawiającym szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na INiG – PIB, np. obowiązków podatkowych,
z zakresu rachunkowości, archiwizacyjnych, rozpatrywania skarg i reklamacji, innymi obowiązkami
prawnymi nałożonymi na INiG – PIB (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym przeprowadzenia procesu szkolenia, wydania
zaświadczeń, prowadzenia rejestru uczestników, określenia osób uprawnionych do reprezentacji
podmiotu, bieżącego kontaktu i współpracy związanej z realizowanym procesem, ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług
do czasu wniesienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

KATEGORIE DANYCH
OSOBOWYCH I ICH ŹRÓDŁO

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie danych wskazanych w Karcie
zgłoszenia:
- w zakresie danych uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy,
- w zakresie danych osoby kontaktowej, lub reprezentującej: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
miejsce pracy.
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana pracodawcy.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane
osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w
oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we
własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki.
W przypadku szkolenia przeprowadzanego w formie on-line, odbiorcą danych tj. IP, adres e-mail,
podany przez użytkownika identyfikator, będzie Cisco Webex.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia szkolenia, a także po jej
zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową, przez czas
określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia
14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
- prawo do usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17
RODO),
- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO),
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest
brak możliwości udziału w szkoleniu.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI,
W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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